Jaar

LAERSKOOL BELLVILLE - NOORD
FAMILIE EN GESIN INLIGTINGSVORM

NASKOOLSENTRUM
021-948 3654 uitbr. 3

Tel:
e-pos:

Selfoon/SMS: 083 446 5070

devriess@bnprim.co.za

1

/

devries.sharonn@gmail.com

Besonderhede van LEERLING
Naam

Van

Graad
Klasonderwyser

ID-nommer

Seun
Meisie
Allergieë (Medisyne, kos en ander)
kroniese siekte of probleme

NSS - BETALINGSTRUKTUUR R
NSS sluit stiptelik om 17:30
Voldag per kind
Halfdag per kind -

-

pm
pm

12:30 / 13:00 tot 14:05
Noodgev al / Noodbywoning
per dag

2

Broers of susters reeds in NSS
Naam

Graad

1
2

3

Ouer Inligting
Vader

Moeder

Naam
I D-nommer
Beroep
e-pos
Selfoon
Tel ( H )
Tel (W)
Huisadres

4

Huwelikstatus
Getroud

Weduwee
Wewenaar

Ouers is:
Geskei

Enkel

Woon apart

Die NSS is daartoe v erbind om in die kind se beste belang op te tree in elke aangeleentheid wat u kind raak.
Indien ouers geskei is / weer in die huwelik bev estig is met 'n ander party, dui asseblief aan:
4.1

Ouer met toesig oor die leerling ooreenkomstig die egskeidingsbev el.

4.2

Reёlings t.o.v . afhaal, naweke, ens. waarv an NSS moet kennis dra:

4.3
4.4

Persoon v erantwoordelik v ir betaling v an rekening:

4.5

Laerskool Bellv ille-Noord neem slegs skriftelike instruksies en in uitsonderlike gev alle telefoniese instruksies
v an die ouer wat toesig oor die leerling het.
Alle reёlings rakende die afhaal v an die leerling moet deur die ouers onderling gereёl word.
Die NSS is nie bereid om in sulke geskille betrokke te raak nie.

5

Huisdokter

Tel

Dr.
Mediese fonds en nommer

6

PERSOON / PERSONE WAT LEERLING MAG AFHAAL/UITTEKEN.
Naam

Kontaknommer

Verbintenis

1
2

3

6.1
6.2
6.3

'n Leerling mag nie NSS v erlaat indien die ouers nie die Naskoolhoof in kennis gestel het nie.
Die NSS sal onder geen omstandighede u kind laat gaan indien daar nie gereël is nie.
Persone wat my kind v ir ander aktiwiteite sal afhaal, bv . Dans, drama, ens. aan wie wettige ouer/v oog
toestemming v erleen:

6.4

Partytjies moet v ooraf gereël en inligting moet deurgegee word aan die NSS teen 11:30.

7

Vertroulike Inligting

8

Vakansieklub

Ek sal kantoor bel v ir inligting.

R10.00 per dag v ir aktiw iteite - Kontant

9

Pakkette
Betalingstruktuur: Voldag , halfdag of Noodgev al.

Ek onderneem om die bedrag van

R

per maand vooruit te betaal

binne 5 dae vandat 'n nuwe maand begin.

Een KALENDERMAAND SKRIFTELIK aan die Naskoolhoof kennis te gee indien ek van voorneme is om
my kind uit die NSS te onttrek.
Ek verstaan dat:
Die Naskooldiens v an my kind onmiddellik aan my kind gestaak kan word indien die fooie agterstallig is.
Dat ek nie korting kan v erwag indien ek my uit die NSS onttrek weens persoonlike, v akansiereëlings of siekte nie.
Dat ek v erantwoordelik gehou word v ir fooie indien ek nie kennis gee wanneer my kind uit die NSS onttrek word nie.
EK VERKLAAR dat ek die reëls gelees het, v erstaan en toestem om my daarby te hou.

10

Beleid van die NSS
Elektroniese betalings

Buitemuurse aktiwiteite

NSS-betalingstruktuur

NSS-Spyskaart

Reëls van die Naskoolsentrum

Studietyd by NSS

Oplaai v an u kind en afwesigheid.

Daaglikse Roetine

Selfoon- en skooluniformreëls

Skoolreëls

Skriftelike kennisgewing

Dissipline/Straf/Gedragskode

11

Algemene vrywaring

Ek die ondertekende, ouer/wettige v oog v an gemelde leerling, v erstaan en aanv aar dat my kind Bellv ille-Noord
se NSS op eie risiko bywoon en ek onderneem namens myself, my eksekuteurs en my kind om Bellv ille-Noord NSS,
die personeel, die Beheerliggaam en Laerskool Bellv ille-Noord te v rywaar, kwyt te skeld en te onthef v an die
aanspreeklikheid t.o.v . enige of alle eise v an watter aard ookal wat mag ontstaan in v erband met die v erleis of
skade aan eiendom of persoonlike beserings v an my kind tydens bywoning v an die NSS.
Die Naskoolpersoneel sal alles in hulle vermoë doen om u kind se veiligheid te verseker.

Vader of Moeder moet Teken
Ek

Vader of Moeder

van

Kind

bevestig hiermee dat ek die aangehegte reëls en beleid gelees het en my daaraan sal onderwerp.

Datum

Handtekening v an ouer / v oog
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/ devries.sharonn@gmail.com

Besonderhede van LEERLING
Naam

Van

Graad
Klasonderwyser

ID-nommer

Seun
Meisie
Allergieë (Medisyne, kos en ander)
kroniese siekte of probleme

NSS - BETALINGSTRUKTUUR R
NSS sluit stiptelik om 17:30
Voldag per kind -

pm

Halfdag per kind -

pm

12:30 / 13:00 tot 14:05
Noodgev al / Noodbywoning
per dag

2

Broers of susters reeds in NSS
Naam

Graad

1
2

3

Ouer Inligting
Vader

Moeder

Naam
e-pos
Selfoon
Tel ( H )
Tel (W)

4

Huwelikstatus
Weduwee
Wewenaar

Getroud

6

Ouers is:
Geskei

Enkel

Woon apart

PERSOON / PERSONE WAT LEERLING MAG AFHAAL/UITTEKEN.
Naam

Kontaknommer

Verbintenis

1
2

3

6.1
6.2
6.3

'n Leerling mag nie NSS v erlaat indien die ouers nie die Naskoolhoof in kennis gestel het nie.
Die NSS sal onder geen omstandighede u kind laat gaan indien daar nie gereël is nie.
Persone wat my kind v ir ander aktiwiteite sal afhaal, bv . Dans, drama, ens. aan wie wettige ouer/v oog
toestemming v erleen:

6.4
7

Partytjies moet v ooraf gereël en inligting moet deurgegee word aan die NSS teen 11:30.

Vertroulike Inligting

8

Vakansieklub

Ek sal kantoor bel v ir inligting.

R10.00 per dag v ir aktiw iteite - Kontant

9

Pakkette
Betalingstruktuur: Voldag , halfdag of Noodgev al.

Ek onderneem om die bedrag van

R

per maand vooruit te betaal

binne 5 dae vandat 'n nuwe maand begin.

Een KALENDERMAAND SKRIFTELIK aan die Naskoolhoof kennis te gee indien ek van voorneme is om
my kind uit die NSS te onttrek.
Ek verstaan dat:
Die Naskooldiens v an my kind onmiddellik aan my kind gestaak kan word indien die fooie agterstallig is.
Dat ek nie korting kan v erwag indien ek my uit die NSS onttrek weens persoonlike, v akansiereëlings of siekte nie.
Dat ek v erantwoordelik gehou word v ir fooie indien ek nie kennis gee wanneer my kind uit die NSS onttrek word nie.
EK VERKLAAR dat ek die reëls gelees het, v erstaan en toestem om my daarby te hou.

10

Beleid van die NSS
Elektroniese betalings

Buitemuurse aktiwiteite

NSS-betalingstruktuur

NSS-Spyskaart

Reëls van die Naskoolsentrum

Studietyd by NSS

Oplaai v an u kind en afwesigheid.

Daaglikse Roetine

Selfoon- en skooluniformreëls

Skoolreëls

Skriftelike kennisgewing

Dissipline/Straf/Gedragskode

11

Algemene vrywaring

Ek die ondertekende, ouer/wettige v oog v an gemelde leerling, v erstaan en aanv aar dat my kind Bellv ille-Noord
se NSS op eie risiko bywoon en ek onderneem namens myself, my eksekuteurs en my kind om Bellv ille-Noord NSS,
die personeel, die Beheerliggaam en Laerskool Bellv ille-Noord te v rywaar, kwyt te skeld en te onthef v an die
aanspreeklikheid t.o.v . enige of alle eise v an watter aard ookal wat mag ontstaan in v erband met die v erleis of
skade aan eiendom of persoonlike beserings v an my kind tydens bywoning v an die NSS.
Die Naskoolpersoneel sal alles in hulle vermoë doen om u kind se veiligheid te verseker.

Vader of Moeder moet Teken
Ek

Vader of Moeder

van

Kind

bevestig hiermee dat ek die aangehegte reëls en beleid gelees het en my daaraan sal onderwerp.

Datum

Handtekening v an ouer / v oog

